
Nr.164, 1, mers 1942. S'ei•;)) 2 Arg.
LONDON-NYTT.

Dflt VESTe..F.73ROWT51M-erR0447-e- r-Bri.tieke" .strlfrtergrbrepper• her ver t 1 a k•ejen —
på nerakyeten ev-Frenkrike. Et knmmualke fre London ferteller om
fillskjerretropper som ble sloppet ne1 fre, britiske beenbefly. Fellskjerme
trepeene hel.ae t11 nppgave na.elezze en viktiz reeinpcilestesjen n: -U-
de Yna.a.-e fUllfert sin nppgeve fullstenaiz etter plenen, ble le fnrt tilbeke

-ev.encelske krizeskip. eingrepet ble e'ledes en fnrenet enerasjen av len
engelske hær, Tlyvåpen ore flåte på serme måte som tidligere brltlske en-
erepet nkter p4 een n nfflice kyst , og det viser tyskerne på en ettertrykkeliz
måte hver'venskelig det er å fersvare den franske kanalkyst.Det tyske kom-
ktinik' i etterMiddag innrommer motvillig angrepet. Der deltok også infen-
teriatyrker: .Dieses -oppgeve var å ddnne et brohede oz holle det, mens an-
enperne trekk seg t11bake og ble tatt• .ombord 1 krigssklpene Storbrita-
nles fellskjermtropper som ble brukt t11 denne oppgave er veltrenele menn.
‘le bruker en fallskjerm som åpher seg autometisk -og alle soldatene i et

• fly hopper ut i lepe t ev 6 - 7 sekunder. hmunlejon oz ut styr oe anlre f er-
• elyninzer blir sluppet ned .særekilt.

. Inatt, for tredje mtt på rad, argrep brltiske bombefly K1e1 hvor det
..skede.de tyske slagskip "Gnelseneu" 11gger i torrdokk. Britiske bombefly

ngrep ozsA leilhelmshafen hvor det• fientlige alagskip "Scikernhorst"
5. britiske fly kom 11-.ke tilbak ettenattens angrep. BrItiske jagerfly
h.r igjen angrepet tyeke tlyplaseer 1 de besatte områdene. Det ver ingen
tysk flyvirksemhet over. Sterbritanla 1 natt,

I den enere tid her det reiet seg spratål i Tyskland om hvor ie to ste -
re slazekip som skulle Være sOsterektp av "Tirpitz" og "Bisnarck" befinner
seg, Ifolge en over hele ver1en anerkjent, flåteoppslagsbek som gir
heter om de tn slagakip; ble et påbegynt 1-1937 vee Blohm & Voss skipsvelL

Remburg, det ennt i 1938 1 Wilheimeirkten. Det, er all grunn til å tra
1.e• ikke eksisterer, og et men har:vært nbdt til å oppgi bygningen av dem.
Det er, ikke far ting a t Verfte-ke ik -Hemburee-ceg-:Wilhelmshefen blitt

kraftie brembet britiske fly 1 -over 2- år. .
RUSSLAND: vicersklk Tlmochenko-h‘er'på nY tilielt tyskerne og rumenerne

et sviende aleg ieUkrainee• Den•rUtnenske ferste divisjcn og len 113 tyeke
lnfrnteridiviejon-free -Frankfurt en der.pder ble i all hast satt 1nn for å
forete et motenerep mot de fremstorMende russ'ere, men ble slått. 7.5oo
tyske og, rumeneke/.sole1ater lå. lgjen -på• slagmerken. på den semme fronten er
dene76.-tyske infanteridivisjon•blltt avskåret av en annen ev Timochenkos
arm‘er.. Tyskerne gjorde fortVilte anstrengelser for å holde en framskutt

1 Donnetsområdet. Daszens tyske kommunlkd omtaler en rekke russis-
de enzrep over hele:frenten, men• særlig 1 ,Donn“,Sleesenzet og på Krimhalv

HEr her russerne tatte offensiven både ved Sebastopel på Kertsch
heivoya, 'Den reee flåte -deltar 1 operesjnnene og bomberderer tyske stil-
llnger rundt Feadosia.: Tyskerne nevner i let hele tatt ekke det store sla-
7et sem reser ved'Staraja Russa. De har gjort ihereige forsek for å keneee
'en omr1ngede: 16. 'erm6't1.1 ursetning, men det her eenå ikke lykkes dem.
Fre •"tet samme emrådet bllr det meldt- at•russisk kevaleri er nådd  frin  til
L'no-Neviel jernbenene seM 1iger bere .130 km. fra den latvlske grense.
eiatfrenter reser det -voldsomnie kamper lengs Rshew-viozma jernbanen og not
f nr Dorogobush på veien melloni.Viazina og Smolensk. I 1E tO siste •-lagene
her russerneeeeelagt 26- tyske kfly. Selv mistct bere 5. Russiske fly
.aela torseag over 2oo tyske forsyningsvogner. Den tyske kringkesting for-
telte igår at det russiske flyvåpen v&r, det tyske te11messiee. overlegen.

DET FJERNE ØSTEN: En jepansk konvoye .-beskyttet av en sterk styrke kri •e-
ekip har satt -kurs nnre:over i frrvannet utenfnr Java, etter et stert sjo-
sleg som verte- storStedelen av gårsdagen o'g i dag.. Slaget reser fremdelee.
Allierte akip og fly tar del i slaget. Dek.t anstralske flyvåpen rettet
nett angrep på fientlige .stininger 1. New .Britein, Sistuasjonen i Rangoon
er elvårllg. Britiske tropper her påfort jap3nerne svære t:zp. Japanek€
lengtrekkenee bombefly har foretett to—engrep på ee Andananske oyer.

LIBYh: Petruljevirksomheten her eket på begge sider. Brltlske styrker
steettet av fly -bombarderte sterke f rentlige petruljer, splittet eere,
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